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	 1.	Hogyan	értékeled	azt	az	időt,	amióta	Krisztus	követője	vagy? 
Látod	az	előrehaladást?	Ha	nem,	vajon	miért?

	 2.	Milyen	érzéseket	kelt	benned	az	az	igazság,	hogy	mindened	Istené? 
Ez	alapján	vajon	mi	az,	amin	változtatnod	kellene?

	 3.	Mennyire	jelent	számodra	kísértést,	hogy	az	előrejutásod	érdekében	
tisztességtelen	eszközöket	is	használj?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Tervezz bölcsen! /Náhum 1, 1-11/
„Mit terveztek ti az Úr ellen? Ha ő véget vet valaminek, nem lesz szükség még egy 
csapásra! Összefonódhatnak, mint a tüskebokor ágai, lehetnek üdék és nedvesek, akkor 
is megégnek, mint a teljesen kiszáradt tarló.” (Náhum 1, 9-10)

Hogyan építs úgy, hogy ne dőljön össze? Tervezz bölcsen! Gondold végig a 
múltadat, vedd számításba, hogy minden Istené és válassz jó eszközöket!

Ha figyelmesen olvasod a Bibliát, 
felismered azokat a visszatérő motívumokat, 

amelyek a változások között is segítenek stabilan tervezni

Jónás	1,	1-2: Így szólt az Úr igéje Jónáshoz, 
Amittaj fiához: Indulj, menj	Ninivébe,	a nagy 
városba, és prédikálj ellene,	mert	feljutott	
hozzám	gonoszságának	híre!

Józsué	2,	10-11:	Mert	hallottuk,	hogyan	
szárította	ki	az	Úr	előttetek	a	Vörös-tenger	
vizét,	amikor	kijöttetek	Egyiptomból,	és hogy 
mit tettetek a Jordánon túl Szíhónnal és Óggal, 
az emóriak két királyával, akiket kiirtottatok. 
Amikor ezt meghallottuk, megdermedt a 
szívünk, és még a lélegzete is elállt mindenkinek 
miattatok. Bizony,	a	ti	Istenetek,	az	Úr	az	Isten	
fenn	az	égben	és	lenn	a	földön!

Náhum	1,	4: Megdorgálja a tengert és kiszárítja, 
a folyamokat mind kiapasztja.

Jónás	3,	6-9:		Amikor ez a hír eljutott Ninive 
királyához,	fölkelt	a	trónjáról,	levetette	
magáról	díszruháját,	zsákruhát öltött magára, 
és hamuba ült.  Azután	kihirdették	Ninivében	
a	király	és	a	főemberek	parancsára:		[…] Öltsön 
zsákruhát ember és állat, kiáltsanak teljes erővel 
Istenhez, térjen meg mindenki a maga gonosz 
útjáról, és hagyjon fel erőszakos tetteivel!  Ki	
tudja,	talán	felénk	fordul	és	megszán	az	Isten,	
megfékezi	izzó	haragját,	és nem veszünk el! 

2Királyok	18,	25:		Talán az Úr tudta nélkül 
vonultam fel ez ellen a hely ellen, hogy elpusz-
títsam? Az Úr parancsolta nekem, hogy vonuljak 
fel ez ellen az ország ellen, és pusztítsam el!

#HUSZADIK RÉSZ 2021. 05. 09

+1   Hatalmak és birodalmak felemelkednek és letűnnek  
[De az a Királyság, ahová te tartozol, örök]

Gondolatok elvitelre

1. Gondold végig, hogy jutottál idáig!

 
A mi időnk a mi lehetőségünk, hogy hatással legyünk a világra!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
2. Vedd számításba, hogy mindened Istené!

 
3. Határolódj el a tisztességtelen eszközöktől!

Jónás	1,	1-3:	 Az Úr igéje másodszor is 
szólt Jónáshoz: Indulj, menj Ninivébe, 
a nagy városba, és hirdesd ott azt az 
üzenetet, amelyet én mondok neked! 
Jónás elindult, és elment Ninivébe az 
Úr szava szerint.  Ninive	pedig	nagy	
városa	volt	Istennek:	három nap kellett 
a bejárásához. 

Jakab	1,	17:	 Minden jó adomány 
és minden tökéletes ajándék onnan 
felülről, a világosság Atyjától száll alá.

Példabeszédek	10,	22:	 Az Úr áldása 
gazdagít meg, a gyarapodást nem lehet 
erőltetni.

1Korinthus	4,	7:	Mert ki tesz téged 
különbbé? Mid van, amit nem kaptál? 
Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, 
mintha nem kaptad volna?

Náhum	1,	9-10:	Mit	terveztek	ti	az	
Úr	ellen? Ha ő véget vet valaminek, 
nem lesz szükség még egy csapásra! 
Összefonódhatnak, mint a tüskebokor 
ágai, lehetnek üdék és nedvesek,   
akkor	is	megégnek,	mint a teljesen 
kiszáradt tarló.


